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OCENA WIEDZA POSTAWA 

OBOWIĄZKI 

PODSTAWOWE 

OBOWIĄZKI 

PONADPODSTAWOWE 

 

 

 

CELUJĄCA 

Uczeń średnią ocen 

cząstkowych osiągnął na 

poziomie 5,5 - 6,0 

Wyróżnia się w kulturze słowa i szacunku 

wobec nauczycieli, rówieśników, symboli 

religijnych i postawie modlitewnej 

Posiada podręcznik, zeszyt prowadzi 

starannie, wypełnia obowiązki 

dyżurnego, nie spóźnia się na lekcje, 

z zachowania otrzymał ocenę 

wzorową 

Bierze czynny udział w konkursach, 

rekolekcjach, uroczystościach z 

okazji świąt, reprezentuje godnie 

szkołę na zewnątrz 

 

 

BARDZO 

DOBRA 

 

 

 

Uczeń średnią ocen 

cząstkowych osiągnął na 

poziomie 4,5 -  5,4 

 W kulturze słowa nie ma do ucznia 

zastrzeżeń, wobec nauczycieli okazuje 

szacunek, do  rówieśników jest koleżeński 

i pomocny, zachowuje się godnie wobec 

symboli religijnych i w czasie modlitwy 

Posiada podręcznik, zeszyt prowadzi 

choć posiada cechy niestaranności, 

wypełnia obowiązki dyżurnego, 

zdarzają się spóźnia się na lekcje, z 

zachowania otrzymał bardzo dobrą 

Do udziału w konkursach, 

rekolekcjach, uroczystościach z 

okazji świąt decyduje się po 

namowach 

 

 

DOBRA 
 

 

 

 

Uczeń średnią ocen 

cząstkowych osiągnął na 

poziomie 3,5 – 4,4 

W kulturze słowa  uczeń posiada braki, 

wobec nauczycieli nie do wszystkich 

okazuje szacunek, do  rówieśników nie 

zawsze jest koleżeński i pomocny, 

zachowuje się  jednak godnie wobec 

symboli religijnych i w czasie modlitwy 

Posiada podręcznik, choć 

sporadycznie zapomina przynieść go 

na lekcje, zeszyt prowadzi choć  

niestarannie, zapomina o 

wypełnianiu obowiązków dyżurnego 

jednak po zwróceniu uwagi 

przeprasza, zdarzają się spóźnia się 

na lekcje, z zachowania otrzymał 

ocenę dobrą 

Do udziału w konkursach, 

rekolekcjach, uroczystościach z 

okazji świąt decyduje się po długich 

pertraktacjach 

 

 

DOSTA-

TECZNA 
 

 

 

Uczeń średnią ocen 

cząstkowych osiągnął na 

poziomie 2,5 – 3,4 

Uczeń używa wulgarnych słów w 

sytuacjach emocjonalnych, po zwróceniu 

uwagi przeprasza, do  rówieśników 

zachowuje się egoistycznie proszony o 

pomoc potrafi jej udzielić, w zachowaniu 

Nie posiada podręcznika, zeszyt 

posiada jednak prowadzi  

niestarannie z licznymi brakami 

zapisów, który bardziej przypomina 

brudnopis, zapomina o wypełnianiu 

Nie bierze  udziału w konkursach, w  

rekolekcjach nie uczestniczy w stu 

procentach, jest nieobecny na 

uroczystościach z okazji świąt 



OCENA WIEDZA POSTAWA 

OBOWIĄZKI 

PODSTAWOWE 

OBOWIĄZKI 

PONADPODSTAWOWE 

wobec symboli religijnych są zastrzeżenia 

jak i w czasie modlitwy 

obowiązków dyżurnego, często 

spóźnia się na lekcje, z zachowania 

otrzymał ocenę  poprawną 

 

 

DOPUSZCZA-

JĄCA 

 

 

Uczeń średnią ocen 

cząstkowych osiągnął na 

poziomie 1,5 – 2,4 

Uczeń używa wulgarnych słów w 

sytuacjach emocjonalnych, po zwróceniu 

uwagi przyjmuje postawę, że nie zrobił 

nic złego, do  rówieśników zachowuje się 

egoistycznie proszony o pomoc nie 

potrafi jej udzielić, zachowaniu wobec 

symboli religijnych są zastrzeżenia jak i w 

czasie modlitwy 

Nie posiada podręcznika, nie 

posiada zeszytu, choć przyrzeka, że 

przyniesie, nie  wypełniania 

obowiązków dyżurnego, spóźnia się 

na lekcje, rzadko opuszcza lekcje, 

których nie usprawiedliwia, z 

zachowania otrzymał ocenę  

nieodpowiednią 

Nie bierze  udziału w konkursach, 

nie uczestniczy w  rekolekcjach, jest 

nieobecny na uroczystościach z 

okazji świąt 

 

 

NIEDOSTA-

TECZNA 
 

 

Uczeń średnią ocen 

cząstkowych osiągnął na 

poziomie 1,0 – 1,4 

Uczeń używa często wulgarnych słów, 

lekceważy uwagi nauczyciela, do  

rówieśników zachowuje się lekceważąco, 

namawia do złego, cieszy się z 

niesprawiedliwości, odrzuca jakąkolwiek 

pomoc ze strony nauczyciela jak i 

rówieśników, nie okazuje szacunku do 

symboli religijnych, przeszkadza w czasie 

modlitwy i w prowadzeniu lekcji. 

Nie posiada podręcznika, nie 

posiada zeszytu, , rzadko bywa na 

lekcjach, z zachowania otrzymał 

ocenę naganną 

Nie bierze  udziału w konkursach, 

nie uczestniczy w  rekolekcjach, a 

jeśli się pojawi to przeszkadza, jest 

nieobecny na uroczystościach z 

okazji świąt 
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